
 

 

 

 

 

ون�ة  إتفاق�ة إستعارة األجهزة اإلل��ت
 

ي �طلق عليها المدرسة ف�ما ��ي . الجه • ي بلد�ة فيتالندا ، والليت
ة : مدرسة الطالب �ف  ة المع�ي

ي المدرسة اإلبتدائ�ة ، اإلبتدائة الخاصة ، الثان��ة أو  •
المستع�ي : الطالب المسجل لدى بلد�ة فيتالندا �ف

 الثان��ة الخاصة واللذي �طلق عل�ه ف�ما ��ي بالطالب . 
ي :  •

ويف مع توابع (الشاحن ، الحافظة وأغراض  Chromebook، الحاسب األ�ي ،  Ipadالجهاز اإلل��ت
نامج)  ال�ب

 

 المقدمة
 لتالم�ذها 

�
 حيت و�ن كان خارج أوقات  تقدم بلد�ة فيتالندا عرضا

�
ون�ا ي وضمن بأن �قتنوا جهازا� إل�ك�ت الدوام المدرسيي

ي الفصول الدراس�ة التابعة لمدارس البلد�ة. 
 �سج�ل الطالب �ف

ات ألشكال العمل  ي ظل المتغ�ي
ي هو إعطاء الطالب اإلمكان�ات المتكافئة �ف

ويف الغرض من اإلستعارة للجهاز اإلل��ت
 لتط��ر روح التنافس الرق�ي أمام التحد�ات المستقبل�ة الدراس�ة والح�اة العمل�ة. 

ل ومن قراءة  ف ي الم�ف
 �ف

�
ي �ستعمله أ�ضا

ويف وع� كل طالب قا� مع و�ي األمر من تح��ر وصل إستالم جهاز إل��ت
وط أدناە ، و�كون لد�ه الو�ي التام بحق   ب�تباع ال�ش

�
ف الخاصة بااإلستعارة. و�كون بذلك مرتبطا التعل�مات والقوانني

وط  ي حال عدم إتباع ال�ش
جاع الجهاز �ف ي حال إخت�ار الشخص عدم إستعارة جهاز ، تقوم المدرسة ب�س�ت

. و�ف
ات .   ف الطالب الجهاز عند الحاجة أثناء المحا�ف  المدرسة عندئذ بتجه�ي

 

ة اإلستعارة  ف�ت
ي 

ي ��ي العمل به بمجرد �سج�ل الطالب لدى المدرسة . والبد من إعادة �سل�مه �ف
ويف إن اإلستعارة لجهاز إل��ت

أو مابعد اإلنتهاء من المرحلة الثان��ة . أما إذا قطع الطالب  9و 6و 3للفصول األت�ة وقت مناسب قبل إنتهاء السنة 
ف إنقضاء  ة بدون اي طلب . أما حني دراسته وقرر ترك الدراسة قبل إنتهاء المدة المقررة ف�جب إعادة الجهاز مبا�ش

ة المقررة لإلستعارة فالبد من �سل�م الجهاز وهو بوضع�ه ج�دة مع بعض اإل   ستثناءات ذو اإلستهالك الطب��ي . الف�ت

 

 العنا�ة واإلستعمال
ي صندوق الطالب الخاص او 

ي حالة عدم إمكان�ة اإلحتفاظ بالجهاز �ف
ي تحت المراقبة . أما �ف

ويف ــــــــــ   يب�ت الجهاز اإلل��ت
از�ة لألمان واإلنتباە لحساس�ة  ي الفصل فالبد      عندئذ من تخاذ اإلجراءات اإلح�ت

الجهاز وحفظه من السلب �ف
 والفقدان واإلهتمام به من األذى قدر اإلمكان . وعند التنقل �حفظ الجهاز داخل الحقيبة . 

ك الجهاز بدون مراقبة واليهمل .   ـــــــــــ  الي�ت

ي غ�ي قابل لإل�جار ، لإلعارة ، للبيع ، للرهن
ويف  ألي طالب أخر . أو الت�ف به   ، للتنازل  ــــــــــــ  ألجهاز اإلل��ت
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ي أ�ام التجوال الخارج�ة أو ماشابه) . �جب أن 
 ( ل�س �ف

�
ـــــــــــ  الطالب مسؤول عن الجهاز بأن �أخذە إ� المدرسة يوم�ا

ي نها�ة اليوم 
�كون الجهاز كامل الشحن عند بدا�ة اليوم الدرا�ي . وع� الطالب إصطحاب الجهاز معه إ� الب�ت �ف

ل وال يؤخذ خارج البالد . الدرا�ي . أما ما�خص  ف ي الم�ف
 اإلجازات والعطل ف�خبأ الجهاز  لدى الطالب �ف

ف .  خطوط    ـــــــــــــ   �ستعمل الجهاز لألعمال المدرس�ة �شكل أسا�ي وال�سمح استعماله بما�عارض األنظمة والقوانني
ي الجهاز �ي لألمان فأي محاولة إلعادة تنظ�م أوترت�ب أل 

نت الموضوعة �ف  نظمة الجهاز غ�ي مسم�ح . اإلن�ت

 

 حساب الطالب
ن�ت السل�ي عن ط��ق حساب خاص للدخول .  و�ذلك يتاح للطالب الحصول ع� ب��د  �حصل الطالب ع� إن�ت

ي خاص به و  
ويف ە إمكان�ة الدخول عل�ه.  0365إل��ت  . حساب الطالب �كون مسؤوليته الشخص�ه وال�سمح ألحد غ�ي

 

امج والتشغ�ل وحقوق النس  خال�ب
ي التعل�م عند 

امج الالزمة �ف ي مصمم بالق�اسات الخاصة به ، ومن الممكن تحم�ل التطب�قات وال�ب
ويف إن الجهاز اإلل��ت

ورة . وتقع مسؤول�ة الطالب ع� أن ال�حدث �شغ�ل برامج ممنوعة أو  برامج يتم �سخها كقرصنة ع� الجهاز   ال�ف

 

 الخدمة
ي إلستعارة األجهزة لدى حصول مشكلة أو  أي إستفسار �ستطيع  الطالب أو و�ي األمر التوجه إ� الشخص المعيف

ي أنه باإلمكان إرسال  ون�ة . ح�ث قامت بلد�ة فيتالندا بتوقيع إتفاق�ة مع المجهز لص�انة األجهزة وذلك �عيف اإلل��ت
 األجهزة للص�انة . 

 

ف   اإلصابات ، الفقدان ن والتأمني
ي حال إصابة الحهاز أوفقدانه فمن المهم إبالغ العد�د من األجهزة 

ون�ة موصولة مع بوابات ذووظائف شيت . �ف اإلل��ت
ي حالة ال�قة 

ي المدرسة بذلك و�التا�ي �كون الجهاز غ�ي قابل لإلستعمال لشخص آخر  . أما �ف
الشخص المختص �ف

طة و�سل�م �سخة من البالغ للمدرسة .   فع� و�ي األمر والطالب تبليغ ال�ش

 

 تحقيق الحدث
تحقيق حول ماحصل بوجود الطالب وو�ي األمر  للمساعدة . ومن خالل عند حدوث إصابة أوفقدان الجهاز  ينفذ 

ف عدم إهتمام  فع� الطالب تع��ض الخسائر حسب القانون . والقض�ة من الممكن إعادة النظر فيها  التحقيق إذا تبني
ف  ف من الممكن دفع مبلغ مابني ي . اول�اء أمور الطالب القا��ن أو البالغني

كرون   6000و  1000حسب القانون المديف
ف لتغط�ة وتع��ض  كة التأمني ف هم من عليهم تبليغ �ش حسب عمر الجهاز ومود�له . أول�اء االمور أوالطالب البالغني

 البلد�ة . 

عند اصابة أو فقدان الجهاز أثناء اليوم المدر�ي إستعارة جهاز مماثل لغا�ة نها�ة التحقيق . و�عد نها�ة التحقيق �قدم 
 تعارة . للطالب جهاز جد�د لإلس

 عدم إتباع التعل�مات
�ر الشكوك حول  المدرسة لديها الحق فحص محت��ات حسابات الدخول لألجهزة وذلك لضمان التشغ�ل ولت�ب

طة .  ف وجود شبهة بتجاوز القانون ، تقوم المدرسة ب�بالغ ال�ش ف والتعل�مات . وحني  التجاوز ع� القوانني



وط من الممكن أن تطلب المدر  د الجهاز إ� المدرسة وهو بحالة إذا خولفت ال�ش سة إعادة الجهاز فورا� . عندئٍذ �س�ت
 ج�دة . 

ة اإلستعارة ، �كون من واجب الطالب التع��ض ، ترسل فاتورة للطالب إذا كان  و�ذا لم  �عاد الجهاز عند إنتهاء ف�ت
 أو لو�ي أمرە إذا كان الطالب قا�ا� . 

�
 بالغا

    

  


